Stonožka na Základní škole v Plumlově v roce 2014
Tak jako každý rok v adventním čase i letos ožila plumlovská základní škola stonožkovým
rejděním.
Program stonožkového týdne začal 9. prosince tradičním slavnostním zahajovacím
odpolednem a podvečerem. V 15 hodin uvítala paní ředitelka Mgr. Dagmar Zapletalová
všechny přítomné na vernisáži, kde v krátkém programu vystoupili žáci ZŠ v krátkém
kulturním programu, v němž představili své mimoškolní aktivity. Mohli jsme vidět dva
moderní tance v podání dětí, které navštěvují taneční oddělení ZUŠ a vánoční atmosféru
navodily děti ze Sborečku pod vedením paní Gábiny Jančíkové třemi krásnými koledami.
Všem přítomným bylo také k dispozici občerstvení, které připravily a podávaly paní kuchařky
ze školní jídelny.
Poté následovalo otevření vánočního prodejního jarmarku, na který letos děti vyrobily
celou řadu krásných vánočních výrobků, aby jimi mohly udělat radost svým nejbližším.
Sladkosti, hrníčky, šperky, hračky i vánoční ozdoby, dekorace a přání mizely z nazdobených
stolů a určitě podtrhnou slavnostní atmosféru Vánoc u nových majitelů a obdarovaných.
Celé odpoledne vyvrcholilo vystoupením žáků 1. až 6. tříd na představení v malé tělocvičně
školy – letos s názvem Noc nejen Tichá. Děti si pod vedením svých třídních učitelek připravily
krásné pásmo písniček, říkanek, scének, básniček a koled, které provedly diváky celým
kalendářním rokem. Přivítáni byli v zimním období a přes jaro, léto a podzim se přenesli až
do období Adventu a Vánoc. Ve všech
vystoupeních
bylo
ústředním
tématem ticho-klid-usínání-pohodanoc. Děti svými vystoupeními
upoutaly pozornost všech diváků
a sklízely zasloužený potlesk. Celé
vystoupení
vyvrcholilo
krátkou
pohádkou O vánočním cukroví
a krásnou koledou. Doufáme, že
všichni
odcházeli
spokojeni
a slavnostně naladěni do dalších
adventních dnů.
Celý stonožkový týden byl zakončen 11. prosince opět v malé tělocvičně školy tradiční
Stonožkovou diskotékou, kterou uspořádali pro své spolužáky žáci 9. A a 9. B třídy. Program
plný soutěží a veselých písniček rozezněl z vyzdobené tělocvičny celou školu a děti odcházely
velmi spokojené.
Děkujeme všem za návštěvu a přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný start do
nového roku 2015.
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